
Wspomnienie o Ryszardzie Kazimierzu Borowym 

Вюспоминание о Рышарде Казимежу Бороювым 

Ryszard Kazimierz Borowy — Obituary 

gr inż. Ryszard Kazimierz Borowy, były wice- 
minister leśnictwa, długoletni pracownik Insty- 

tutu Badawczego Leśnictwa, zmarł 2 maja 1977 r. 
w szpitalu w Warszawie i pochowany został w grobie 
rodzinnym w Czernicach Borowych, w woj. ciecha- 
nowskim. 

R. K. Borowy urodził się we wsi Kuskowo-Dzier- 
zno w woj. warszawskim 13 maja 1904 r. Studiował 
początkowo matematykę w latach 1927—1929 na Uni- 
wersytecie Warszawskim, a następnie leśnictwo. 
W 1936 r. uzyskał dyplom inżyniera leśnika w Szkole Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Warszawie. Pierwszą pracę zawodową podjął w urzą- 
dzaniu lasu w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, a potem w Dy- 
rekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 

W trakcie drugiej wojny światowej, jako oficer rezerwy czwartego 
pułku Strzelców Konnych w Płocku, brał udział w kampanii wrześniowej. 
Następnie działał w ruchu oporu na terenie północnego Mazowsza pod 
pseudonimem Odrożyc-Żelazny i był poszukiwany przez okupanta listami 
gończymi. 

Po wyzwoleniu kraju spod okupacji na początku 1945 roku wrócił do 
Torunia i mianowany przez pełnomocnika rządu tymczasowym delegatem 
na województwo pomorskie pracował nad zabezpieczeniem mienia 
1 \ przygotowywaniu organizacji ośrodków pracy Dyrekcji Lasów Pan- 
stwowych w Toruniu. 

Za działalność społeczną i zawodową, zmierzającą do poprawy warun- 
ków -socjalnych pracy, zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
1 Złotą Odznaką Związkową. 

W lipcu 1947 r. mgr inż. R. K. Borowy zostaje powołany na stano- 
wisko wiceministra w Ministerstwie Leśnictwa. W tym okresie z Jego 
inicjatywy lub przy Jego poparciu zaczynają się realizować idee wielu 
leśników i naukowców oparcia gospodarki leśnej w kraju na wszechstron- 
nych podstawach przyrodniczych. Znalazło to swój wyraz w rozpoczęciu 
i kontynuowaniu prac nad podziałem kraju na krainy i dzielnice przy- 
rodniczoleśne, w koncepcji wyróżniania siedliskowych typów lasu i go- 
spodarczych typów drzewostanów oraz w wydawaniu szeregu rozporzą- 
dzeń technicznych w zakresie hodowli, urządzania lasu i całokształtu n'e- 
tod zagospodarowania lasu. Rozległe przęstrzenie lasów jednogatunko- 
wych i jednowiekowych, powstałych nawet na bogatszych siedliskach 
w wyniku stosowania w okresie ubiegłym rębni zupełnych, zadecydowano 
przebudowywać w kierunku urozmaicenia składu gatunkowego i struk- 
tury, w celu podniesienia biologicznej odporności lasów i zwiększenia ich 
możliwości produkcyjnych. Okres ten z uwagi na odstąpienie od stoso- 
wanego dotąd prawie powszechnie systemu zrębowego został nazwany 
okresem ,„bezzrębówki”. Wszechstronnie prowadzone prace rozpoznawcze 

w tym zakresie cechowały się początkowo dużą ostrożnością i kolektywno- 
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ścią poczynań oraz licznymi naradami praktyków i wybitnych naukowców 

(narady terenowe w OZLP w Gdańsku, Wrocławiu, Radomiu, Krakowie, 

Poznaniu). Duży pośpiech i dominacja inicjatyw administracyjnych po- 

wodowały nieraz niedoskonałość działania oraz kontrowersy jność później- 

szych opinii. 
W okresie rewolucyjnych przemian politycznych, gospodarczych i so- 

cialnych oraz związanych z tym zmian kadrowych, we wrześniu 1949 r. 

mgr inż. R. K. Borowy zostaje zwolniony ze stanowiska podsekretarza 
stanu i podlega represjom do 1956 r., kiedy to zostaje w pełni zrehabili- 

towany i podejmuje pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa w grudniu 

1956 r. Mimo nadwątlonego zdrowia pracuje z pełnym poświęceniem 
w Zakładzie Ekonomiki Leśnictwa, a następnie w Zakładzie Hodowli Lasu 
IBL. 

Ideą Jego pracy jest trwałe interesowanie się możliwościami przyrod- 
niczymi produkcji naszych lasów w okresie stale podnoszącego się rozmia- 
ru użytkowania oraz możliwościami stosowania trudniejszych, lecz nie- 
rzadko skuteczniejszych rodzajów zagospodarowania przy pomocy rębni 
złożonych. Chociaż w okresie pełnienia funkcji podsekretarza stanu nie 
dane było Koledze R. K. Borowemu doczekać się rezultatów podjętej idei, 
a następnie przeżył wiele osobistych rozczarowań, to jednak nawet po 

przejściu na emeryturę w 1972 r. zawsze interesował się postępami gospo- 

darki leśnej. Faktem jest też, że rozpoczęte przez Niego zmiany w kierun- 

kach zagospodarowania pozostawiły widoczny, pozytywny ślad w niektó- 

rych regionach kraju, a po szeregu modyfikacji zaistniałych na przestrzeni 

około 30 lat utrwaliły się w obowiązujących zarządzeniach i instrukcjach 

resortowych. Przyjęto w nich jako podstawę zagospodarowania lasu po- 

dział na krainy i dzielnice przyrodniczoleśne, siedliskowe typy lasu oraz 

przewidziano stosowanie regionalnych, nieschematycznych metod hodow- 

lanych, również z uwzględnieniem rębni złożonych. 
Oddajac w tym krótkim wspomnieniu zarys charakteru i działalności 

mgra inż. R. K. Borowego PTL, którego był wieloletnim członkiem, żegna 
w zmarłym Koledze głęboko oddanego sprawie leśnictwa. 

S. Graniczny 

Wspomnienie o mgrze inż. Stanisławie Nowickim 

Воспоминание о инж. Станиславе Новицком 

Eng. Stanisław Nowicki, M.Sc. — Obituary 

93 października 1977 r. zmarł w Łodzi em. długoletni pracownik Lasów 
Państwowych, w tym przez około 20 lat na stanowisku zastępcy 

dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Łodzi. 
S. Nowicki był zasłużonym leśnikiem, działaczem gospodarczym i spo- 

łecznym. Posiadał odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol- 
ski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Złotą i Srebrną 
Odznakę Honorową NOT, Odznakę Związku Zawodowego Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego. 

Urodzony 19 listopada 1905 r. w Warszawie świadectwo dojrzałości 
uzyskał w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej w 1928 r. Ukończył Wydział 
leśny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W okre 
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